
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Stimuleringsregeling Afkoppeling Regenwater  

Datum Behandeling  16 april 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Krabbendam  

Aanwezig  De wethouder, ambtenaren, woordvoerders en 7 toeschouwers op de publieke 
tribune.  

Woordvoerders  De dames Schut (SP), Hermens (GroenLinks).  
De heren Beckers (VVD), Frijns (SAB), Mermi (SPM), Bruhl (CDA), Barendse 
(D66), Bronckers (50PLUS), Geurts (PVV), Smeets (PVM).   

Voorzitter  Dhr. Steijns  

Secretaris  Dhr. Jutten  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Woordvoerders 
krijgen gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken inzake het 
voorstel. Er worden enkele vragen gesteld, vooral over de ondergrens van 200 
vierkante meter die vermeld staat in het voorstel. Deze vragen worden door de 
wethouder beantwoord. De wethouder doet het voorstel om naast deze 
stimuleringsregeling ook kleinere oppervlakten af te koppelen, het gebruik van 
een regenton te stimuleren, en te inventariseren hoe groot de vraag is om af te 
koppelen onder kleinere percelen in de stad. Er volgt een discussie over dit 
voorstel. Hierna worden ook de overige openstaande vragen beantwoord (met 
ambtelijke ondersteuning). De voorzitter concludeert uiteindelijk dat het stuk 
ter besluitvorming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 
mei 2019. Enkele fracties geven aan zich te beraden over een mogelijk 
amendement. 

Toezeggingen  De wethouder zegt toe dat parallel aan deze regeling, maar in de communicatie 
gelijklopend met de regeling, een budget voor (in eerste instantie) 15 gevallen 
van minimaal 50 vierkante meter zullen worden opengesteld en dat daaraan zal 
worden gekopppeld de mogelijkheid voor mensen om via die regeling een 
regenton te bemachtigen of gefaciliteerd te worden.  

De voorzitter zegt toe uit te zoeken of communicatie over de regeling ook in het 
Engels kan worden aangeboden.  

De wethouder zegt toe om bij Sittard-Geleen na te vragen hoe men daar heeft 
voorzien in de uitvoeringskosten.  

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Stimuleringsregeling 

Datum 16 april, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 



 

 

 

 

 

 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 

Behandelend ambtenaar GH Wijnands 
Telefoonnummer: 043-350 5242 
Gerard.Wijnands@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Besluitvorming 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

 

Verloop voorgaande 
proces 

Er zijn nog geen eerdere stappen gezet in dit proces. 

Inhoud  Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Door 
deze scheiding wordt minder schoon water naar de zuiveringsinstallaties 
afgevoerd en zo het rioolstelsel ontlast. Samen met het Waterschap is er een 
stimuleringsregeling ontwikkeld waarmee inwoners en bedrijven vanaf 1 juli 
2019 een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen voor het afkoppelen 
van hemelwater. 

De gemeente is actief in de afkoppeling van hemelwater, bij herinrichtingen of 
reconstructies wordt veelal afgekoppeld. Afkoppeling van particulier verhard 
oppervlak blijft nog achter. Middels de stimuleringsregeling wordt een “boost” 
gegeven aan het afkoppelen van particulier oppervlak. 

Deze verordening dient door de Raad te worden vastgesteld. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na besluitvorming zal het communicatieproces in werking worden gezet en de 
regeling worden geïmplementeerd. 

 


